




WIADOMOŚCI 
DIECEZJALNE ŁÓDZKIE 
W YDAWNICTWO KUR II BISKUPIEJ Ł ÓDZKIEJ 

Rok XVII I. Czerwiec 1938 r. Nr. 6. 

I. ROZPORZĄDZEN IA J. E. PASTERZA DIECEZJI. 

51. 
Dewoc jonalia. 

ń "-.,: "" 
r , ::,0a-C<"C,, 

j/ ' '-IV ~I "\ W zw i ą z k u z Ustawą o zak azie wy-
. '\ rabia nia i sprzedaży dewoc jon a liów przez 

~ ~~ )} aka to li ków, komun i kuj ę Przewie lebnemu \ ~ b ;i Duc how ie11stwu, że dewoc jonalia wyra-
'\ v ! _ / bia ne prz ez katoli ków majq swo ją cechę, 

~~ ~\ i ~ ~, obok podoną, na któr ą przy nabywaniu 

·7/ )' ~ L~ ich zw racać n a leż y u wcigę . 

1/f'~ t I' ~oaz, d ni a 20. V. 1938. 

(-) t WŁODZ I MIERZ , Biskup . 

52. 
Fotografie dzieci przysłępuiących 

do I-ei Komunii św. 
Wobec zb l iżaj ących się uroczystośc i 1-sze j Komunii świętej , 

proszę Przewie lebne Duchow i eństwo , by, o il e to od Niego za
leż y, pamiątkowe fotog raf ie dokonywane b yły u ka tolików, co 
całkowicie ha r mon i zować będzie z uroczystośc ia m i pcimiątkowymi . 

Łód ź , dn ia 21 . V. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

53. 
Akta Stanu Cywilnego. 

W myśl praw obowiązujących księgi aktów Stanu Cywilnego 
winny być przed rozpoczęciem każdego nowego roku kalenda-
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rzowego oprawione, ponumerowane i oporofowone przez Prze
wielebnego Księdza Dziekana. 

No ostatniej stronie książki znajdować się winno adnotacjo, 
no jakie akta (urodzenia, ślubów, śmierci) jest przeznaczona i ile 
ma kart. Adnotację tę podpisuje Ksiądz Dziekan i przykłada 
pieczęć urzędową . 

Łódż , dnia 23. V. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ , Biskup. 

54. 
Podania o urlopy wakacyine. 

W celu usprawnienia wydawania pozwoleń na urlopy, proszę 
Przewielebne Duchowieństwo , by conajmniej na dwa tygodnie 
pr zed zamierzonym wyjazdem nadsyłało podania z dokładnym 
określeniem: 

1. terminu wyjazdu . 
2. miejsca wybranego na ferie . 
3. Księża Proboszczowie i kapelani winni wskazać swego 

zastępcę . 

4. Wielebni Księża Wikariusze winni mieć zaświadczen ie 
na podaniu, że Księża Proboszczowie nic nie ma j ą 
przeciwko ich wyjazdowi . 

Jednocześnie pragnę przypomnieć Przewielebnemu Du cho
wieństwu obowiązek noszenia zawsze szat kapłańskich i prze
strzegania przepisów o tonsurze. 

Łódż, dnia 1. VI. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ , Biskup. 

55. 
STATUT 

Wyższego Seminarium Duchownego 
Diecezii lódzkiei. 

ROZDZIAŁ I. 

Naz:wa, charakter, cel. 

§ 1. Nazwa: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Łódzkiej . 

§ 2. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Łódzkiej zostało 
kanonicznie erygowane dnia 8 sierpnia 1921 roku pod 
wezwaniem św . Stanisława Kostki z siedzibą w Łodzi . 
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§ 3. Wyższe Seminar ium Duchowne Diecezji Łódzkiej jest za
kładem zamkniętym, naukowo-wychowawczym o poziomie 
szkół wyższych. Jest urządzone i kierowane przepisami 
Prawa Kanonicznego (kan. 1352 - 1371) i zgodnie z art. 
13 p. 2 Konkordatu Stolicy Apostolskiej z Rzeczpospo
litą Polską . 

§ 4. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Łódzkiej posiada 
kościelną osobowość prawną w rozumieniu kan . 99 i art. 
16 Konkordatu . (Dz. Urz. Min. Spraw. 1926, n. 1 O str. 
175 - 182). Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Łódz
kiej używa pieczęci z pełną swą nazwą. 

§ 5. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Łódzkiej przygo
towuje młodzież do kapłaństwa przez : 

o) pielęg nowanie i pogłębianie powołań kapłańskich ; 
b) ugruntowywanie młodzieży duchownej w zasadach 

życia Chrystusowej nauki ; 
c) wyra bianie charakterów i ducha apostolskiego; 

d) wykłady nauk filozoficzno - teologicznych o poziomie 
szkól wyższyc h. 

e) krzewienie nauk filozoficzno - teologicznych i im po
krewnych oraz zamiłowania do nich . 

f) praktyczne zapoznawanie młodzieży z obowiązkami 
przyszłego stanu. 

ROZDZIAŁ li . 

Władze. 

§ 6. Na jwyższą Władzą nad Seminariami Duchownymi jest 
Kongregacja Rzymska dla Seminariów i Uniwersytetów. 
(kan . 256). 

§ 7. Zwierzchnią Władzę nad Wyższym Seminarium Diecezji 
Łódzkiej spra wuje Biskup Ordynariusz Diecezji Łódzkiej 
(kan. 1357 § 1 ), którą wykonywa przez mianowanych 
przez siebie rektora, wicerektora, prefekta i ojca ducho
wnego. 

§ 8. Na czele zakładu sto i rektor, do którego należy : 

a) reprezentacja Seminarium no zewnątrz, 
b) kierownictwo i odpowiedzialność za pracę naukową 

i wychowawczą w Seminarium w ra mach niniejszego 
statutu . 
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niższych i wyższych lub usuwania alumnów z zakładu, 
nie bierze udziału oiciec duchowny. 

§ 17. Rada Pedagogiczna: 

a) troszczy się o zupełność i celowość nauczania i 
wychowania, 

b) w wypadkach wątpliwych decyduie o przyimowaniu 
kandydatów, 

c) decyduje o usuwaniu alumnów z Wyższego Semi
narium Duchownego Diecezji Łódzkiei, 

d) ocenia postępy wychowańców w nauce i życiu we
wnętrznym, 

e) wydaje dyplomy ukończenia Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Łódzkiej, 

f) ustala regulaminy dla poszczególnych działów pracy 
w zakładzie, 

g) rozpatruje inne sprawy wniesione na posiedzenie 
przez przewodniczącego Rady. 

§ 18. Uchwały Rady Pedagogicznej, powzięte zwykłą większoś
cią głosów stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez 
Biskupa Ordynariusza. Odpisy protokółów winny być nad
syłane Biskupowi Ordynariuszowi. 

§ 19. Prawomocne uchwały Rady Pedagogicznei wprowadzają 
w życie przełożeni Seminarium. 

§ 20. W sprawach zasadniczych na posiedzenia Rady Pedago
gicznei wzywani będą Prowizorowie do spraw nauczania. 

ROZDZIAŁ V. 

Nauka. 

§ 21. Nauka w Wyższym Seminarium Diecezji Łódzkiei trwa 
lat pięć z dążeniem do sześciu i obejmuje: 

§ 22. 

§ 23. 

a) dwuletnie studium filozoficzne, 
b) trzyletnie, ewentualnie czteroletnie studium łeolo-. 

g1czne. 

Rok s-zkolny składa się z trzydziestu tygodni wykładowych, 
nie licząc czasu przeznaczonego na egzaminy i ferie. 
Rok szkolny dzieli się na półrocza. 

Nauczanie odbywa się w p~słaci wykładów i ćwiczeń se-:.· { 
minaryinych. ~ 
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§ 24. O postępach w naukach decyduią egzamina półroczne, 
roczne, dyplomowe oraz systematyczna praca alumnów 
sprawdzana przez kolokwia. 

§ 25. Językiem wykładowym iest ięzyk polski z uwzględnieniem 
łacińskiego, iako urzędowego ięzyka Kościoła. 

ROZDZIAŁ VI. 

Wychowanie. 

§ 26. Z kształceniem teologicznym idzie w parze wychowanie 
młodzieży duchownei teoretyczne i praktyczne. 

§ 27. Wychowanie teoretyczne odbywa się przez wykłady za
sad kultury chrześciiańskiei, filozofii, teologii moralnei, 
ascetyki i mistyki. 

§ 28. Wychowanie praktyczne odbywa się przez przestrzega
nie ścisłe regulaminu życia wspólnego, konferencie, ćwi
czenia duchowne, i korzystanie ze wszystkich innych środ
ków życia nadprzyrodzonego. 

§ 29. Pracę wychowawczą prowadzą z urzędu przełożeni Semi
narium, profesorowie zaś ubocznie w związku ze swoimi 
wykładami, ćwiczeniami i przez obcowanie z alumnami. 

§ 30. Życiem duchowym kieruie oiciec duchowny oraz spowie
dnicy zwyczaini i nadzwyczaini. (kan. 1358- 1361 ). 

ROZDZIAŁ VII. 

Alumni. 
§ 31. Do przyięcia w poczet alumnów Wyższego Seminarium 

Duchownego Diecezii Łódzkiei wymagane iest: 

a) wykazanie się dawnym świadectwem doirzałości (ma
tura) lub dyplomem uzyskanym w iednym z liceów 
ogólnokształcących Rzeczypospolitei Polskiei, upraw
niaiącym do studiów wyższych, 

b) Stwierdzenie przez księdza proboszcza i ks. prefek
ta życia cnotliwego kandydata i iego chęci poświę
cenia się stanowi duchownemu, 

c) wolność od nieprawidłowości (ab irregularitate), 
d) pochodzenie z rodziny religiinei i uczciwej. 

§ 32. Alumni są zobowiązani uczęszczać na wszystkie ćwicze
nia i praktyki religiine stosowane w Seminarium. 
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§ 33. 

§ 34. 

§ 35. 

§ 36. 

§ 37. 

§ 38. 

§ 39. 

§ ~O. 

§ 41. 
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Alumni są obowiązani do uczęszczania na wykłady we
dług ustalonego planu zaięć na poszczególnych kursach. 

Każdy alumn iest obowiązany zapisać się na iedno z do
wolnie obranych seminariów naukowych i pracować w nim 
pod kierunkiem profesora. 

Alumni mieszkaią w gmachu Seminarium Duchownego, 
noszą suknie duchowne, w życiu zbiorowym stosować się 
muszą ściśle do obowiązuiącego regulaminu pod rygorem 
kar, aż do usunięcia z zakładu włącznie. 

Ferie świąteczne alumni spędzają w gmachu Seminarium 
lub w domu wypoczynkowym. W czasie ferii letnich je
den miesiąc mogą spędzić u rodziny, drugi zaś w domu 
wypoczynkowym w Szczawinie. 

Alu,nni mogą zakładać stowarzyszenia o celach nauko
wych, religiinych, kulturalnych i samopomocowych, o ile 
ołrzymaią pozwolenie i zatwierdzenie statutów przez Bi- ' 
skupa Ordynariusza Diecezii na wniosek Rady Pedago-. . 
g1czne1. 

Każde stowarzyszenie musi mieć opiekuna, wybranego 
przez Radę Pedagogiczną spośród członków grona na
uczycielskiego i zatwierdzonego przez Biskupa Ordyno-

• nusza. 
Alumn opuszczający Wyższe Seminarium Duchowne Die
cezji Łódzkiej otrzymuje świadectwo, które obeimuie: 

a) czas pobytu w zakładzie, 
b) nauki, które studiował, 
c) ćwiczenia, na które uczęszczał, 
d) egzaminy, jakie złożył. 

Alumni, którzy złożyli z pomyślnym wynikiem końcowe 
egzaminy, otrzymują dyplom ukończenia Wyższego Se
minarium Duchownego Diecezji Łódzkiej. 

Dyplom ukończenia Wyższego Seminarium Duchownego 
Diecezji Łódzkiej jest koniecznym warunkiem do otrzy
mania święceń kapłańskich w diecezji. 

ROZDZIAŁ VIII. 

Pomoce naukowe. 
§ ~2. Do pomocy naukowych Wyższego Seminarium Duchow

nego Diecezji Łódzkiei należą: 
a) biblioteka ogólna, . 
b) biblioteka seminariów naukowych, 
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c) czytelnia, 
d) muzeum, 

§ 43. Zarząd nad poszczególnymi działami pomocy naukowych 
sprawują członkowie grona nauczycielskiego, wy.znaczeni 
przez Biskupa Ordynariusza Diecezii. 

ROZDZIAŁ IX. 

Utr.z;manie i sprawy gospodarcze. 

§ 44. Źródło utrzymania Wyższego Seminarium Duchownego 
Diecezii Łódzkiei stanowią: 

a) dotacia konkordatowa (p. 9 i 1 O załącznika A.), 
b) czesne opłacane przez alumnów, 
c) składki diecezialne, ustalane przez Biskupa Ordy

nariusza stosownie do potrzeb, 
d) dobrowolne ofiary i zapisy. 

§ 45. Rozpatrxwanie i rozstrzyganie spraw gospodarczych Se
minarium należy do Rady Gospodarczej, do której wcho
dzą: rektor, wicerektor, prefekt, ieden z profesorów, wy
znaczony przez Biskupa Ordynariusza, w charakterze se
kretarza i prowizorowie do spraw gospodarczych Semi
narium (kan. 1359). Decyzje Rady nabierają mocy po za
twierdzeniu przez Biskupa Ordynariusza. 

§ 46. Organem wykonawczym Rady Gospodarczei iest rektor 
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Łódzkiej, 
który załatwia wszystkie sprawy związane z gospodar
stwem zakładu przy pomocy sióstr zakonnych. 

§ 47. Kontrolę całokształtu spraw finansowych i gospodarczych 
w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Łódzkiej, 
wykonywa Biskup Ordynariusz Diecezii osobiście i przez 
księży prowizorów. (kanon 1359). 

ROZDZIAŁ X. 

Zasady uzupełniaiqce. 

§ 48. O sposobach wykonania ni nieiszego Statutu pouczają 
osobne regulaminy. 

* 

Statut niniejszy nadaję Wyższemu Seminarium Duchownemu 
Diecezji Łódzkiei z mocą obowiązującą od dnia dzisiejszego. 

Łódź, dnia 1 czerwca Roku Pańskiego 1938. 

(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 
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56. 
Na uroczyste powitanie Relikwii 
świętego Andrzeia Boboli w lodzi. 

Str. 209·; 

Szczęśliwymi byli ci, którzy mogli brać udział w uroczyster 
kanonizacii św. Andrze;a Boboli w Rzymie. 

Otaczaiąc tron Oica świętego, rozpływaiąc się w modli
twach, mieli oni w duszy radość nie z tego świata, bo obcowa
li z Niebianami, mieli niezwykłą moc wiary, bo widzieli triumf 
świętego Męczennika za wiarę, dusze ich rozpierała szlachetna 
duma, że święty nasz Rodak uroczyście dla całego świata został 
ogłoszony, iako wzór męstwa, ofiary i świętości. 

Bogu niech będą dzięki, że heroizm i męczeństwo św. An
drzeia z przed 250 lat nowym blaskiem zaiaśniały, a my mamy 
nowego Patrona i Orędownika. 

Dany nam miłościwie skarb duchowy przez Oica Chrześci
iaństwa w postaci Relikwii świętego Andrzeia Boboli, będziemy· 
mieli przez godzinę na stacii Łódź-Kaliska, a więc niezwykłą spo
sobność uczczenia świętego Andrzeia Boboli, Męczennika za wia-
rę i apostoła naszych Kresów. Będzie to dnia 17 czerwca b. r. 
od godz. 15 do 16-ei. 

Powitamy ie ze czcią, uczcimy w duchu wiary, damy wyraz. 
naszych niezłomnych przekonań katolickich i dowód miłości dla 
Chrystusa Pana, który w szeregach Swych Wybrańców ma tak 
wielkiego i wiernego Sługę Swego. 

Ku świętym Relikwiom pośpieszymy wszyscy. Duchowni 
i świeccy wszystkich stanów, polecimy się wstawiennictwu święte
go Andrzeia, Proroka nasze i wolności i Tego, który za łaską Bo
ga mógł powiedzieć o sobie w widzeniu świątobliwemu Domini-
kanowi, a »ia zostanę uznany głównym iei (Polski) Patronem«. 

Ukochanych w Chrystusie Łodzian-katolików wzywam do· 
wspólnego aktu czci relikwiom świętym i wielkiei postaci święte
go Boiownika za wiarę. 

Zawiązany Komitet Obywatelski z pietyzmem przygotuie 
nam ten wiazd triumfalny świętego Andrzeia do Łodzi. Dzwony·, 
kościelne i syreny fabryczne dadzą nam znać o chwili przybycia 
pociągu ze świętymi Relikwiami, by i ci, których praca zatrzyma 
przy warsztatach, duchem się ziednoczyli i Bogu Naiwyższemu 
przez świętego Patrona zanieśli nasze prośby i błagania, składa
i·ąc ;ednocześnie hołd i cześć świętemu Bohaterowi Aposłolsłwo, 
Chrystusowego. 

Miliony serc biią ku Tobie, święty Męczenniku, Łodzianie się
z nimi zespolą. 
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Miliony serc modlą się do Ciebie, i my to, wierni synowie 
i córy Kościoła świętego i Polski, uczynimy. 

Miliony katolików polaków wyrażaią radość, żeś na ołtarze 
Pańskie wzniesiony, my weselimy się w Panu i obiecuiemy sobie 
duchowe zwycięstwo pod Twym możnym patronatem. 

, 

»Krew, która woła«, Swiętego, całopalna ofiara życia, moc 
Jego ducha niech sprawią, by do trumny świętego Patrona, kry
iącei święte Relikwie, w niedalekiei przyszłości przyszli nietylko 
wierni katolicy, ale i ci, którzy w niewierze lub odszczepieństwie żyią. 

Bóg z nami. Ty Go, święty Pośredniku, zbliż do serc naszych 
i wyproś ducha wiary i ofiary w narodzie. 

Polsce zmartwychwstałei bądź ukochanym patronem, wsta
wiai się za Nią i broń Jej, jak wiary świętej broniłeś za żywota 
.Swego. 

Bóg niech nam błogosławi. 

Łódź, dnia 2. VI. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 
uczczenia Relikwii św. Andrzeia Boboli 

na dworcu łódź-Kaliska w Łodzi 
w dniu 17 czerwca 1938 r. 

,;Godzina 14.50 - 15 bicie dzwonów, gwizd syren fabrycznych. 

" 

,, 

,, 

,, 

li 

15 - 15.1 O wyniesienie trumny - relikwii z wagonu 
kaplicy i przeniesienie na peron kolejo
wy na wzniesienie pod baldachimem przez 
przedstawicieli Władz państwowych, ko
munalnych, wojskowych i cywilnych. Przy 
przeniesieniu relikwii śpiew połączonych 
chórów »Gaude Mater Polonia«. 

15.1 O 15.20 litania recytowana do Wszystkich Świętych 
15.20 

15.35 

15.50 

15.35 okolicznościowe przemówienie. 

15.50 występy połączonych chórów. 

16.00 śpiew wszystkich zebranych »Kto się w 
opiekę«. Przeniesienie Relikwii z peronu 
koleiowego do wagonu kaplicy. Składa
nie wiązanek kwiecia przez delegacie 
organizacii Akcii Katolickiei. 

Obywatelski Komitet Uczczenia 
Świętego Andrzeia Boboli. 
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57. 
Relikwie św. Andrzeia Boboli 
na terenie Diecezii naszei. 

Str. 211 

W związku z przewiezieniem Relikwii świętego Andrzeia 
Boboli 17 czerwca r. b. przez Diecezię Łódzką zarządzam, co 
następu ie: J. 

1. W kościołach Łódzkich o godzinie ff SO przez 1 O mi
nut bić będq dzwony z wież świątyń naszych. 

2. Organizacie katolickie pod przewodnictwem Duszpaste
rzy parafiami stawią się ze sztandarami o godz. 14-ei na placu 
przed stacią Łódź-Kaliska, by wziąć udział w nabożeństwie i od
daniu czci świętemu Andrzeiowi Boboli i zachowaią się w skupie
niu i modlitwie przez godzinne zatrzymanie się pociągu - kaplicy 
ze Świętymi Relikwiami. 

3. Na stacii Łódź-Kaliska organizacie katolickie mogą zło
żyć za pośrednictwem Komitetu małe wiązanki kwiecia ziemi na
szei, iako symbol serc wiernych i oddanych. 

4. Na trasie koleiowei od Łasku do Łodzi i od Łodzi do 
Rogowa, na staciach i przy torze koleiowym, zbiorą się wierni, 
a choć pociąg zatrzymywać się nie może, to w chwili przeiazdu 
zaniosą swe korne prośby do świętego Patrona i dadzą wyraz 
duchowei iedności z Kościołem świętym, oddaiącym cześć świę
temu Andrzeiowi Boboli. 

Łódź, dnia 2. VI. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

58. 
Ankieta w sprawie Kruciaty Eucharysłycznei. 

Proszę Przewielebnych Księży Proboszczów o nadesłanie 
do Kurii Naszei w terminie do dnia 30 b. m. danych dotyczą
cych Szkolnych Kół Kruciaty Eucharysłycznei, znaiduiących się 
na terenie Ich parafii, według następuiącego kwestionariusza: 

1. Nazwa mieiscowości, w którei znaiduie się szkoła. 

2. Dokładna nomenklatura szkoły (Numer, imię i t. d.). 

3. Jak dawno istnieie Szkolne Koło Kruciaty Euchary
stycznej? 

4. Czy ma Koło Szkolne specialnego Patrona? 

' 
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5. Kto dotąd 
Eucharystycznej? 

6. Czy Koło 
erekcję kanoniczną 7 
erekcyjny? 

. 
kierował pracą w Kole Szkolnym Krucjaty 

Szkolne Krucjaty Eucharystycznei posiada 
Kto i kiedy erygował? Czy jest dokument 

Nadto proszę Przewielebnych Księży Proboszczów o zapro
jektowanie w poszczególnych Kołach Opiekunów w myśl Regu
laminu Kół Szkolnych Kruciały Eucharysłycznei (Wiadomości 
Diecezjalne z grudnia 1937 roku str. 281 p. 4.). 

Jednocześnie zawiadamiam Przewielebnych Księży Probosz
czów i Prefektów, że Zjazd Episkopatu na Swym posiedzeniu 
dnia 1 O maja b. r. zatwierdził »Orędowniczek« i »Orędowniczek 
Mały«, iako pismo Krucjaty Eucharystycznei. 

Łódź, dnia 3. VI. 1938. 
(-) t WŁODZIMIERZ, Biskup. 

59. 
Zmiany w Diecezii. 

Mianowani: 

Jego Ekscelencia Ks. Biskup Dr Kazimierz Tom czak oraz 
Księża: Prałat Mirecki, Kanonicy Stanisław Wawrzynowicz i Sta
nisław Szydłowski oraz Dr Kazimierz Skoczylas - członkami Die
cezjalnej Rady a Vigilantia. 

Ks. Jan Frontczak - tymczasowym kapelanem Łódzkiego 
.Konwentu SS. Karmelitanek. 

Ks. To masz Lis - czasowym administratorem parafii Drużbice. 

Przeniesiony: 

Ks. Proboszcz Ignacy Raszka z Drużbic do parafii Najśw. 
Serca Jezusowego w Piotrkowie. 

Zwolniony: 

Ks. Mgr Jan Fondaliński - ze stanowiska kapelana Łódz
kiego Konwentu SS. Karmelitanek, na własną prośbę. 
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li. ROZPORZĄDZENIA PRAWNO-PAŃSTWOWE. 

Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznei 
z dnia 31 marca 1938 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami Przemysłu 
i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych 

w sprawie podziału terytorialnego R.zec.zypospolitei 
Polskiei na okręgi i obwody inspekcii pracy. 

Na podstawie art. 20 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitei z dnia 14 lipca 1927 r. o inspekcii pracy (Dz. U. R. P. 
Nr ~ 7, poz .. 590) zarządzam co następuje: 

§ 1. Obszar Rzeczypospoliłei Polskiei dzieli się n a okręgi 
i obwody inspekcii pracy według poniższego wykazu*): 

Nr. okręgu I Do okręgu względnie obwodu należy Siedziba okręgu 
i obwodu względnie obwodu 

I 

Okrąg 111 Województwo łódzkie Łódź 

Obwód 12 m. Łódź - Komisariaty: 1, 2 i 3 
" Obwód 13 " li 4, 6, 7 i 1 O ,, 

Obwód 14 " " 
5, 8, 9 i 11 ,, . Obwód 15 12, 13 i 14 li " " Obwód 16 Powiat piotrkowski Piotrków Trybunalski 

Obwód 17 Powiat łódzki Łódź 
, , łęczycki 

" 
brzeziński 

Obwód 18 li łaski Pabianice 

§ 2. Rozporządzenie ninieisze wchodzi w życie z dniem 
1 maia 1938 r. 

Równocześnie traci moc rozporządzenie Minisira Pracy 
i' Opieki Społecznei z dnia 20 lutego 1928,r. wydane w porozu
mieniu z Mini.strem Przemysłu i Handlu oraz Ministrem Rolnictwa 
w sprawie podziału łeryłorialne,go Rzeczypospolitei Polskiei na 
okręgi i .obwody lnspekcii Pracy (Dz. U. R. P. Nr. 41, poz. 397), 
zmienione rozporządzeniami Ministra Pracy i Opieki Społecznei 
wydanymi w porozumieniu -z Mi-nisłrem Przemysłu i Handlu i Mi
nistrem Rolnictwa·: ~··z~. dnia 26 września 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 89, poz. 782), z dnia 13 listopada 1929 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 85, poz. 632), z dnia 8 listopada 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr 79, 

*) Podaiemy mieiscowości wchodzące w skład Oiecezii Łódzkiei. 
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poz. 624), z dnia 20 sierpnia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr 100, poz. 
768), z dnia 20 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 9, poz. 59) 
oraz rozporządzeniem Ministra Opieki Społecznei z dnia 9 sier
pnia 1935 r. wydanym w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 
i Handlu i Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych (Dz. U. R. P. 
Nr. 62, poz. 396). 

Minister Opieki Społecznei: 
Marian Zyndram-Kościałkowski. 

Ustawa 
z dnia 9 kwietnia 1938 roku 

o nadaniu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu 
pełnych praw państwowych szkól akademickich. 
(Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia 20 kwietnia 1938 r. Nr 27, poz. 242) 

Art. 1. Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu nadaie się 
pełne prawa państwowych szkół akademickich. 

Art. 2. Wykonanie ustawy ninieiszei porucza się Ministro
wi Wyznań Religiinych i Oświecenia Publicznego. 

Art. 3. Ustawa ninieisza wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.*) 

Prezydent Rzeczypospolitei: Ig n a cy Mościcki. 
Prezes Rady Ministrów: Sł a w o i S kła d ko ws k i. 
Minister Wyznań Religiinych i Oświecenia Publicznego: 

W. Świętosławski. 

Ili. DZIAŁ NIEURZĘDOWY. 

Czynności Biskupie 
Jego Ekscelencii Ks. Biskupa Ordynariusza. 

1. W dniu ·6 maia b. r. Jego Ekscelencia Naidosłoinieiszy 
Pasterz był na sesii w Seminarium Duchownym. 

2. W dniu 7 maia był na otwarciu Wystawy Higienicznei 
w Łodzi. 

3. W dniu 8 maia , celebrował w Katedrze Łódzkiej Mszę 
świętą ąlo Ziazdu delegowanych Katolickiego Stowarzyszenia Mło
dzieży Zeńskiei. Tegoż dnia , brł _na obradach Ziazdu, podczas 
których przemawiał. 

*) ł. i- z _dniem 20 kwietnia 1938 roku. 
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4. Tegoż dnia był na obchodzie 50-cio letniego Jubileuszu 
Chóru »Harmonia«. 

5. W dniach 9 i 10 maja był w Warszawie na Zjeździe 
Episkopatu Polski. 

6. W dniu 12 maja odprawił w Katedrze Łódzkiej Mszę Św. 
żałobną za duszę śp. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 

7. W dniu 14 maja poświęcił kamień węgielny pod budo
wę Biblioteki Publicznej imienia Marszałka J. Piłsudskiego, przy 
czym przemawiał. 

8. Tegoż dnia poświęcił w Pabianicach fabrykę »Polana« 
produkującą Lanital, podczas poświęcen·ia przemawiał. 

9. W dniu 15 maja poświęcił Gimnazjum Ojców Bernar
dynów w Łodzi. Z tej okazji nawiedził Kościół i przemawiał. 

1 O. W dniu 17 maja był w Szczawinie. 
11. W dniu 18 maja odwiedził Klasztor SS. Karmelitanek 

Bosych w Łodzi. 
, 

12. W dniu 19 maja był w Katedrze Łódzkiej na Mszy Sw. 
wotywnej »Cibavit«. 

13. W dniu 20 maja był na zakończeniu roku szkolnego 
w Katolickim Uniwersytecie Robotniczym, przy czym przemawiał. 

14. W dniu 21 maja odbył Zebranie z Caritasem, na ze
braniu przemawiał. 

15. W dniach 24 - 25 maja był w sprawach Diecezialnych 
w Warszawie. • 

16. W dniu 26 maia, jako w, Dzień Krucjaty 
·nej, oqprawił dla dziatwy Mszę Sw. w Katedrze 
Mszy Sw. przemawiał, oraz błogosławił dzieciom 
do Kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej. 

Eucharystycz
Łódzkiei, po 
udającym się 

17. W dniu 28 maja był na Mszy Św. odprawianej w dniu 
święta pułkowego 1 O pułku Artylerii Lekkiej. 

1 e. Tegoż dnia w parafii Najśw. Zbawiciela w Łodzi udzielił 
Sakramentu Bierzmowania 587 osobom oraz poświęcił statuę Ma
tki Boskiej z Lourdes. 

19. W dniu 30 maja był na posiedzeniu Komitetu Budowy 
Kościoła Najśw. Serca Jezusowego w Łodzi. 

20. W dniu 2 bm. był na posiedzeniu 
mitetu mającego za zadanie oddanie hołdu 
drzeja Boboli, które mają być przewiezione 
17 bm. Posiedzenie to zagaił. 

konstytucyjąym Ko
Relikwiom Sw. An
przez Łódź w dniu 

21. W dniu 3 bm. był na pierwszopiątkowei adoracji kapłań-
skiej w Seminarium Duchownym. · 
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W. P. 

Męczeństwo świętego Andr.zeia Boboli 
w świetle procesu beatyfikacyinego. 

W dziele swoim p.ł. »De Servorum Dei Beatificatione et Be„ 
atorum Canonisałione« 1) papież Benedykt XIV, quem nominare 
laudare est, a którego wypadnie tu nieraz przytoczyć, gdyż ściśle 
związany iest z poruszaną kwestią ze względu na przytoczone dzieło, 
będące podstawą procesów beatyfikacyinych i kanonizccyinych, iak 
również i dlatego, że on to właśnie ogłosił Andrzeia Bobolę męczen
nikiem, otóż w dziele swoim przeciwsławiaiąc chrześcijanom sła
bym, którzy w wierze nie wytrwali, łych co wyznawając, że są 
chrześciianami, za wiarę Chrystusową męki i śmierć ponieśli, roz
różnia wśród nich trzy grupy: professores, confessores, marłyres. 
Professores to byli ci, którzy choć nie wezwani sami stawali przed 
władzą świecką, aznajmując, że są chrześcijanami i gotowi są 
na męczeństwo. Wyznawcami, confessores, dziś mieni się łych, 
którzy, prowadząc życie święte i chwarebne, wreszcie w pokoiu 
snem sprawiedliwych na wieki zasnęli. Lecz kiedyś wyznawcami 
nazywano łych, którzy zmarli wprawdzie śmiercią spokojną, jed
nak za życia iawnie i wobec tyranów czy wrogów wiary Chry
stusa Pana wyznawszy dręczeni byli cierpieniami i mękami. Mę
czennikami wreszcie byli ci, co za prawdziwą wiarę umierali, 
albo nawet ci, co znieśli naiokrutniejsze męki, znacznie cięższe 
od cierpień wyznawców, choćby pozostali przy życiu. 

Wśród męczenników można ieszcze rozróżnić, idąc za sta
rożytnością, ł. zw. marłyres consummałi seu coronati, którzy mę
czeństwo rzeczywiście ponieśli, lecz męczeństwo to nie było ba
dane, i martyres vindicati, to jest tych, których męczeństwo i szczę
śliwy zgon w Panu były rozstrząsane, badane i uznane przez sąd 
kościelny, a więc na tej podstawie oddawany był im kult. Od 
najdawniejszych bowiem czasów czczono kultem publicznym tych 
tylko męczenników, którzy byli przez Kościół uznani. 

Takim ,właśnie uznanym przez Kościół męczennikiem jest 
nasz rodak Swięty Andrzej Bobola. 

Poniósł on męczeństwo za sprawę wielce przez się umiło-
' waną. Praca jego dla unii była tak skuteczna, iż noilepszą dlań 
pochwałą będą dawane mu przez schizmatyków przezwiska, iak 
np. »duszochwat«, »łowca dusz«, »apostoł Pińszczyzny«. Dlatego 
też gdy w maju 1657' r. oddział kozaków wpadł da Janowa i urzą
dził łam rzeź katolików, schizmatycy janowscy wskazali na Bobo
lę jako wielkiego szkodnika, który spowodował liczne odstępstwa 
od prawosławia. Bobola ukrywał się wówczas niedaleko od Ja-

1) L. I, c. li, n. 5 ss. 
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nowa w Peredyle: Kozacy puścili się w pogoń za Bobolą. Do
padli go ieszcze w Peredyle iadącego wozem. Woźnica zbiegł 
do lasu, Andrzei zaś pozostał na mieiscu i polecaiąc się Bogu 
oddał się w ich ręce. Kozacy poczęli natychmiast »nawracać« 
Andrzeia na wiarę prawosławną. Z szat go odarli i przy
wiązawszy do płota chłostali bez miłosierdzia, wrzeszcząc aby 
się wyparł rzymskiei wiary. Następnie skrępowali w tył ręce, za
rzucili powróz na szyię, wzięli między dwa konie i pognali do 
Janowa, popędzaiąc, gdy w marszu ustawał, nahaikami i lanca
mi, po których zostały dwie głębokie rany w lewym ramieniu„ 
Zebrała się w Janowie ludność prawosławna i kozacy, aby znę
cać się nad »duszochwatem«. Urągano wrzeszcząc: »To ten Po
lak, ksiądz rzymskiei wiary, który od naszei wiary odciąga i na 
swoią polską nawraca«, »papieżnik, lach, wyzuwita, niech wyprze 
się rzymskiei wiary«. W tym podnieceniu ieden z kozaków wy
mierzył cięcie szablą w głowę Boboli; ten iednak uchyliwszy się 
na bok uniknął śmierci, lecz otrzymał bolesną ranę w rękę. Ko
leiności katuszy mu zadanych wobec chaotycznych zeznań świad
ków w procesach apostolskich, ustalić nie zdołano, iednakże samo 
ich zastosowanie oraz ich rodzai nie ulegaią żadnei wątpliwości 2). 

Na rynku ianowskim w pobliżu drogi do Ohowa słała szo
pa służąca za rzeźnię i. iatkę. Wprowadzono tam Bobolę, rzu
cono na stół rzeźnicki i uwiwszy ciasną koronę z gałęzi siłą 
wciskano mu ią na głowę. Następnie przypiekano go ogniem. 
wciąż namawiaiąc do porzucenia wiary katolickiei. Wielka odwa
ga męczennika i iego stałość w odrzucaniu wszelkich pokus do
prowadzała katów do coraz większego okrucieństwa. »Tymi rę
koma Mszę odprawiasz, my cię lepiei urządzimy wołali kozacy, 
wbiiając mu drzazgi za paznokcie. , 

Tymi rękoma odwracasz kartki ksiąg w kościele, my ci skó
rę odwrócimy; ubierasz się w ornat, my cię lepiei ozdobimy; 
masz za małą tonsurę na głowie, my ci wytniemy większą« wo
łali podobno w dalszym ciągu zdzieraiąc nożami skórę z rąk, 
piersi i głowy, odcinaiąc palec wskazuiący lewei ręki i wycinaiąc 
skórę z dłoni. Wykłuli mu prawe oko, zdzierali skórę z pleców, 
odcięli nos i wargi, a gdy męczennik ciągle wzywał imienia Kró
la i Królowei męczenników, Jezusa i Maryi, wydobyli ięzyk i ucięli 
u nasady. Wreszcie uwiązali go u powały i naśmiewali się zeń 
wołaiąc: »patrzcie iak lach tańczy« 3). Wkrótce męczennik doko
nał ofiary ze swego życia. 

2) Sacro Rituum Congregatio. Polona seu Luceoriens,s Beatiłicałionis 
seu Declarationis Marłyrii Ven. Servi Dei Andreae Bobola Sacerdotis Pro
łessi Soc. Jesu. Romae, Typis Reverendae Camerae Aposłolicae, str. 51. (X. 
J. Popiołek, Błogosławiony Andrzei Bobola str. 130). 

3) ibidem. 
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Takie było męczeństwo Andrzeia Boboli, iak to późni ei słwier
-dzono w czasie procesu beatyfikacyinego. Lecz tymczasem ciało 
męczennika przeniesiono do Pińska. Tutaj włożono je do trumny, 

.. na wieku którei widniał krzyż i napis: Pater Andreas Bobola So
cietatis Jesu 4). Klerykom zakonnym i świeckim uczniom kolegium 
.nie pozwolono oglądać ciała ze względu nci jego okropny wy
gląd. Pogrzeb odbył się bez żadnego przepychu, trumnę złożono 
w podziemiach kościoła. Po pogrzebie na karcie zawierającei 
nazwiska jezuitów pochowanych pod kościołem zapisano: Pater 
Andreas Bobola anno 1657, maii 16 Janoviae occisus crudelissi
me ab impiis Cosacis varie necatus, deinde decoriatus positus 
·ante Altare Maius. 

Warunki polityczne w Polsce i różne koleje kolegium piń
skiego przyczyniły się do tego, iż pamięć o Męczenniku Unii 
poczęła się stopniowo zacierać. W miarę wymierania naocznych 
·świadków z pośród ludu o iego pracy apostolskiej i męczeństwie 
zanikała pamięć i wśród ludu pińskiego. Opatrzność miała ied-

·nak względem mężnego bohatera Chrystusowego swoie plany 
które po kilkudziesięciu latach poczęły się stopniowo odsłaniać. 
Przede wszystkim w dziwny sposób odnaleziono ciało męczenni
ka. Gdy bowiem w r. 1702 t.j. w 45 lat od tragedii janowskiei 
ze względu na panuiące stosunki zagrażało kolegium pińskiemu 
poważne niebezpieczeństwo, ówczesny administrator Marcin Go
debski, szukając sposobów zachowania kolegium i swych podda
nych od zagłady, namyślał się kogoby uprosić na protektora. Na
ród jednak rozbHy był na obozy i stronnictwa, trudno przeto by
ło uczynić wybór. Stroskany administrator do nieba zwrócił się 
o protektora. W nocy ukazał mu się nieznany jezuita, z którego 
miłej i pociągającej twarzy biła jakby nieziemska jasność 5). Zro
bił on wyrzut Godebskiemu, że protektorów na ziemi szukał, a na
stępnie zapowiedział, iż on _) Andrzej Bobola sam otoczy kole
gium opieką, byleby odszukano jego ciało i umieszczono osobno 
od innych. Po trzech dniach usilnych poszukiwań znaleziono trum-
·nę prawie zakopaną w ziemi, bo zaledwie widać było część jei 
wieka z napisem po łacinie: Ojciec Andrzej Bobola z T owarzy
stwa Jezusowego zamordowany przez kozaków. 

Jakież było zdumienie wszystkich obecnych, gdy po otwar
,ciu trumny okazało się w niej ciało wcale nie zepsute, z wszyst
kimi śladami tortur, zachowane tak iakby przed kilku godzinami 
zostało złożone a nie przed 45 laty. Z tą chwilą kult męczen„ 
:nika ożył i rozwinął się i można było myśleć o rozpoczęciu 
procesu. 

ł 

') X. St. Załęski T. J., Jezuici w Polsce, t. IV, cz. Ili, str. 1370. 
5) lnformatio ratione invenłi corporis V. P. Andreae Bobola S. J. S . 

. R. C. 1739, str. 70-8_. (X. J. Poplatek, dz. cył. str. 138} 
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Benedykt XIV przewiduie, iż posłępuiąc drogą zwyczainą 
czyli per viam non cultus trzeba przeprowadzić naipierw proces 
przygotowawczy 6). Przeprowadza go mieiscowy Ks. biskup ordy
nariusz własną powagą. Głównym zadaniem tego procesu iest 
zbadanie opinii świętości, albo iak w tym wypadku opinii mę
czeństwa i iego przyczyny. Proces taki w sprawie Andrzeia Bo
boli przeprowadził naipierw w 1712 r. biskup łucki Aleksander 
Habdank Wyhowski, drugi proces w 1719 r. przeprowadzony zo
stał przez biskupa łuckiego Joachima Przebendowskiego. Proces 
rozpoczął się od Mszy pontyfikalnei, po którei biskup wraz z ko
misją złożoną z księży notariuszów, paru kanoników, proboszcza 
pińskiego i aptekarza kolegium iezuickiego udał się do krypty 
męczennika celem dokonania rewizii ciała. Dalsze badania wstę
pne prowadzone w myśl przepisów wykazały, że męczennikowi 
nie oddawano czci należnej tylko świętym. Wobec tego komisja 
przystąpiła do przesłuchiwania świadków, których zgłosiło się 93. 
Po dwutygodniowej mozolnej pracy zebrane dokumenty, tworzące 
łom liczący blisko 1600 stron, przesłał biskup do Kongregacii 
św. Obrzędów w Rzymie. 

Do Rzymu napływają z Polski liczne prośby o beatyfikacię 
Sługi Bożego. Na pierwsze miejsce wysuwa się list króla Augu
sta li; petycje przesłali również: prymas Stanisław Szembek, ar
cybiskup lwowski Jan Skarbek, biskup krakowski Szaniawski. oraz 
wielu innych biskupów polskich a także senatorów. 

Kongregacja Obrzędów przystąpiła więc do zbadania aktów 
procesu łuckiego. Niestety sprawa pozostała w zawieszeniu z po
wodu śmierci pap. Klemensa XI i krótkiego panowania Innocen
tego XIII. Dzięki jednak ponowionym zabiegom zarówno jezuitów 
iak i duchowieństwa świeckiego. sprawa znów ruszyła z miejsca. 

Przeprowadzono ieszcze jeden proces informacyjny z inicia
ływy biskupa łuckiego Stefana Rupniewskiego w 1727 r.; przesłu
chano 104 świadków i z polecenia Kongregacji przeprowadzono 
na nowo badania t. zw. super non cultu. 

W listopadzie 1728 r. odbyło się kilka zebrań Kongregacii, 
na których rozsłrzą~ano sprawę wszczęcia właściwych procesów 
apostolskich. Promotorem wiary był początkowo kardynał Prosper 
de Lambertinis, późnieiszy papież Benedykt XIV. Ponieważ zada
niem promotora wiary jest bronić wiary, czuwać nad zachowa
niem przepisów i podnosić zarzuty przeciwko rozważanej sprawie, 
by nie przyznano kultu osobie niegodne;, przeto z urzędu wysu
wał on trudności, przeciw uznaniu procesów przeprowadzonych 
w Pińsku przez biskupów łuckich. Zarzuty jego odparł postulator 

6) De Servorurl) Dei Beatificołione eł Beałorum Canonisatione, lib. I, 
c. XXVII, n. 2. 
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.sprawy Józef Luna,. wobec tego Kongregacia wydała dekret 
przewidziany przez przepisy formalne, iż }>Constare satis de fama 
sanctitałis, marłyrii ac miraculorum Venerabilis Servi Dei Andreae, 
Bobola, idcirco signandam esse Commisionem auctoritate apos
łolica«. Oiciec św. Benedykt XIII wyznaczył więc komisię, która 
odtąd stale miała się zaimować sprawą Boboli. 

Komisia Kongregacii zbadawszy piński proces »de non cul
·tu« uznała go za formalny i zatwierdziła go, a biskupom łuckiemu 
i wileńskiemu poleciła przeprowadzić formalny proces apostolski 

·O życiu i męczeństwie Sługi Bożego oraz o cudach i nadzwy
czainych łaskach iego wstawiennictwu przypisywanych. Znów 
przesłuchano świadków w liczbie ponad 100, poddano rewizji 
zeznania świadków w procesach poprzednich. Zbadano również 
stan ciała Sługi Bożego. 

W sierpniu 1736 r. na posiedzeniu Kongregacii uznano for
malność procesów informacyjnych i apostolskich odbytych w Piń
sku, Janowie i Wilnie. Odmówiono uznania procesowi przepro
wadzonemu przez biskupa Wyhowskiego. Od tej chwili proces 

·toczy się iuż w Kąngregacji. Po kilkuletniej przerwie spowodo
wanej szukaniem listu Sługi Bożego, gdy wyczerpano już wszel
kie możliwe środki odnalezienia go, zapadła decyzja wznowienia 
.prac procesu; zatwierdził tę decyzję pap. Klemens XII. Wydano 
w tym czasie dwa tomy aktów procesu, ieden 333, drugi 438 
stron liczący in folio. 

Na sesjach Kongregacii zawiązała się dyskusja nad mę
czeństwem Sługi Bożego i sposobem jego udowodnienia. Promo
·łor wiary, a był nim kardynał Ludwik de Valentibus, wysunął 
kilka zarzutów. Procedura żądała, by zgodne zeznanie o mę- · 
czeństwie złożyło przynajmniej dwóch świadków i to naocznych. 
Dla udowodnienia męczeństwa Andrzeja Boboli podano wpraw-

·dzie czterech świadków, lecz ieden z nich widział tylko pogrzeb; 
co do zeznań drugiego były zarzuty natury formalnej. Dwaj 
pozostali to ludzie prości, liczący sobie po sto lat, a załym 
świadectwo ich o męczeństwie Boboli z przed 70 laty nie posia
dało wielkiej siły dowodowej. Nie ratuią sytuacii świadkowie ze 
słyszenia, bo - powiada promotor - są często między sobą 
niezgodni. Wreszcie powstaie wątpliwość, czy Andrzei Bobola 
umęczony był za wiarę. Bunty bowiem kozackie, zdaniem pro
motora, były na podłożu politycznym i społecznym, nie miały zaś 
charakteru religiinego, naiwyżei były upozorowane sprawami re
ligiinymi. Niewiadomo dalei, czy Bobola pragnął męczeństwa. 
Dziwnym iesł szybkie zapomnienie o iego męczeństwie wśród 
braci zakonnych. 

Na te wszystkie zarzuty odpowiedział postulator sprawy 
Józef Luna. Wykazał on w obszernei rozprawie, że element re-
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hg;'iny miał wiei kie znaczenie w buntach kozackich. Świadczy-, 
a tym i sprawa św. Józafata Kuncewicza. Kozacy nienawidzieli,.. 
Kościoła katolickiego, rozbiiali i niszczyli świątynie, mordowali· 
duchownych katolickich zarówno świeckich iak i zakonnych. Przy
tym do Sługi Bożego szczególną nienawiść żywili schizmatycy 
nie mogąc darować mu, że nie tylko umacniał unitów w wierze, 
ale nawet z prawosławia całymi wioskami nawracał tamteiszych 
mieszkańców na katolicyzm. Dlatego też podiudzali schizmatycy 
l<ozaków, by iak naisroższe zadawali mu męczarnie. Męki te były 
dostosowane do iego godności kapłańskiei. Bracia zakonni od
mówili mu zewnętrznych obiawów kultu, nie chcąc uprzedzać 
decyzii Stolicy Apostolskiei. Zapomnienie spowodowane było 
katastrofami, jakie nawiedziły kolegium i tragicznymi wypadkami, 
którym ulegał cały kraj. Bardzo trudno było rozprawić się z za
rzutem przeciw wartości świadectw. Po długiei dyskusii zapadła 
uchwała Kongregacii, iż prawdziwości męcze;ństwa Boboli nie da 
się udowodnić wprost. Pozostawała tedy ieszcze iedna droga. 
Mianowicie dowód uboczny przez rozpatrywanie sprawy męczeń
stwa łącznie z cudami, które się słały za wstawiennictwem mę
czennika. Na przeprowadzenie takiego dowodu potrzeba zezwo
lenia papieża. Rzeczywiście Benedykt XIV potrzebnego dekretu 
udzielił. Oto iego treść powtórzona w jednym z następnych de
kretów 7): Dnia 22 mai a (17 49) na pytanie »an consteł de mar
tyria et causa marłyrii etc. daliśmy następującą odpowiedź: Non 
consłare de martyria et causa marłyrii per probationes directas, 
per tesłes videlicet de visu contesłes idoneos et aptos, iuxta 
Congregationis praxim et Sedis Apostolicae institutum. Lecz 
równocześnie pozwoliliśmy postulatorom, aby powyższą wątpli
wość ieszcze raz przedstawili, oraz aby w sprawie męczeństwa 
i iego przyczyny postępować drogą dowodu pomocniczego (per 
viam su bsidiariae probationis in suo genere perfectae)«. 

Proces wszedł więc na nową drogę. Przedstawiono osiem 
cudów do rozpoznania, a mianowicie: ukazanie się świetlanego 
krzyża w Janowie na mieiscu, gdzie Sługa Boży poniósł męczeń
stwo, cudowne przywrócenie wzroku, cztery uzdrowienia ludzi iuż 
konaiących, o których lekarze całkowicie zwątpili, wskrzeszenie 
nieiakiej Anny Głuszyńskiej oraz zachowanie się ciała męczen
nika bez zepsucia. Znów promotor wiary występuie z urzędu, 
słaraiąc się wytłumaczyć w sposób naturalny przedstawione cuda. 
Charakteru nadprzyrodzonego cudów bronił postulator a także 
lekarze w charakterze rzeczoznawców powołani. 

Na generalnym posiedzeniu Kongregacii z osobistym udzia
łem papieża po przeprowadzeniu dyskusii obecni członkowie w 

· • 7) Bullarium Benedicłi Papae XIV, Appendix ad t. IV, p. 255. 
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głosowaniu odrzucili przedstawione iako cud uzdrowienie niewi-, 
domego i powrót do życia Anny Głuszyńskiei. Wynik głosowa
nia papież zatwierdził specialnym dekretem. Naiważnieisze zna
czenie przypisywano uzdrowieniu łrzyletniei Katarzyny Brzozow
skiei i zachowaniu się ciała bez zepsucia. Dziecko chore na 
krwawą dezynterię po trzech miesiącach choroby znaidowało się 
w takim słanie, że lekarz uważał, iż szkoda pieniędzy na lekar
stwo. Zrozpaczeni rodzice wziąwszy dziecko na ręce udali się 
do krypty męczennika, padli na kolana i prosili go, by przywrócił 
im do zdrowia umieraiącą dziecinę. Gdy otwarto trumnę, dziec
ko ożywiło się wyrywaiąc się z rąk matki, a po dotknięciu cia
ła męczennika było zupełnie zdrowe, tak iż samo szło do domu. Cia
ło męczennika mogło zachować się niezepsute również tylko w cudo
wny sposób. Dziwne to ziawisko stwierdzono zaraz po odnalezieniu 
trumny w podziemiach kościoła w Pińsku. Było to w r. 1702. Po zdjęciu 
wieka z trumny obecni zobaczyli ciało męczennika pokryte warstwą 
kurzu, ale zupełnie dobrze zachovłane bez oznak rozkładu. A prze
cież złożono ie tułai przed 45 laty, spoczywało ono w krypcie ocie
kaiącei wilgocią, boć to przecie Pińszczyzna, spoczywało ono 
wśród wielu innych rozkładaiących się ciał. Zachowanie się cia
ła i nadal bez zepsucia stwierdził każdy przeprowadzony proces, 
a było ich kilka. Proces biskupa Wyhowskiego, biskupa Prze
bendowskiego, b;skupa Rupniewskiego a także apostolski-wszy
stkie one stwierdzały, iż ciało pozostaje ciągle niezepsute, choć 
rany pochodzące z męczeństwa powinny w warunkach zwyczai
nych przyspieszyć rozkład. Można tu przytoczyć, że nawet w r. 
1922, a więc przeszło 200 lat od ,chwili śmierci męczennika, ciało 
iego było świetnie zachowane. Swiadectwo o tyn, wydali bol
szewicy, którzy wpadłszy do kościoła w Połocku, tam bowiem 
znajdowały się relikwie błogosławionego, otworzyli trumnę i uniósł
szy ją prawie do pozycii pionowei z siłą uderzyli nią o posa
dzkę. Byli przekonani, iż zachowanie się ciała błogosławionego 
Andrzeja Boboli iest tylko zmyślone przez duchowieństw·o kato
lickie. Kiedy więc zwłoki się nie rozsypały, ogromnie dziwili się 
świętokradcy, lecz aby osłabić znaczenie tego faktu rozgłosili, 
iz zwłoki nie ulegaią zepsuciu, bo są mumifikowane. 

Po zbadaniu więc sprawy męczeństwa Sługi Bożego razem 
z cudami ·Oiciec św. Benedykt XIV po kilkudniowym namyśle 
i długich modlitwach postanowił dokonać aktu ogłoszenia Andrze
ia Boboli męczennikiem. Rzeczywiście, pod datą 9 lutego 1755 r. uka
zało się Decrełum Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV in 
causa Polana beatificałionis seu declarałionis martyrii Venerabilis 
Servi Dei Andreae Bobola sacerdotis prołessi Sociełałis Jesu. 8) 

~) Bullarium Benedicłi XIV, Appendix ad ł. IV, p. 255. 
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Powołuie się w tym dekrecie Benedykt XIV na swe zarzą
dzenia poprzednie, wreszcie powiada: »Wziąwszy pod uwagę 
zeznania około 300 świadków, którzy złożyli świadectwo o mę· 
czeństwie, iego przyczynach i wytrwaniu Sługi Bożego w wyzna
waniu wiary aż do końca ... opieraiąc się też na opinii konsulto
rów i kardynałów tworzących św. Kongregację Obrzędów i wez
wawszy ponownie gorąco we Mszy św. oświecenia od Boga -

.. wydaiemy dekret, w którym stwierdzamy i ogłaszamy, że mę
czeństwo i przyczyna męczeństwa Wielebnego Sługi Bożego An
drzeia Boboli kapłana profesa Towarzystwa Jezusowego jest udo
wodnione«. 

W ten sposób nieustraszony boiownik za wiarę, za sprawę 
unicką, Andrzej Bobola martyr consummałus stał się martyr vindicatus. 

KS. F RA N C I S Z E K J E L I Ń S K I 
Diecezjalny Dyrektor Krucjaty Eucharysł. 

Opiekun Koła Szkolnego Krucjaty 
Eucharystycznei i iego obowiązki. 

W myśl Statutu Krucjaty Eucharystycznej Dzieci w Polsce, 
zatwierdzonego na Konferencji Naid. Episkopatu dnia 15. XII. 
ub. r. oraz Regulaminu , Kół Szkolnych Kruciaty Eucharystycznei, 
uzgodnionego między Episkopatem a Władzami Szkolnymi na 
czele każdego Koła Kruciaty Eucharystycznei słoi t. zw. Opiekun, 
którym z reguły ma być kapłan - duszpasterz. 

Nie od rzeczy będzie w tym mieiscu przypomnieć odnośne 
postanowienie obu dokumentów. I tak § 12 Statutu orzeka: »Ko
łem Krucjaty Eucharystycznej kieruje zamianowany przez Dyrek
tora Diecezjalnego Opiekun, którym jest zawsze kapłan i to 
zwykle proboszcz mieiscowy, albo katecheta danei szkoły«. 

Identycznie prawie brzmi 4-ty punkt Regulaminu: »Na czele 
Koła Szkolnego Kruciaty Eucharystycznei stoi, jako Opiekun ksiądz 
nauczaiący religii w szkole powszechnei, w którei Koło powstaie. 
Jeżeli w szkole religii nie uczy kapłan, Opiekunem Koła Kruciaty 
może być każdorazowy duszpasterz parafii, w którei znaiduie 
się szkoła«. 

Jesłto zatem fakt, z którym poważnie należy się liczyć. 
Fakt o bardzo doniosłych konsekwenciach. Narazie obeimie on 
swym zasięgiem wszystkich księży prefektów szkół powszechnych 
oraz duszpasterzy parafii w obrębie których znaiduią się szkoły 
bez prefektów. Nie oszczędzi również łych księży prefektów szkół 
średnich, przy których istnieią organicznie z nimi związane szkoły 
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powszechne, choćby łam religii z łych czy innych względów 
nie uczyli. 

Tam znowu, gdiie na terenie parafii znaidzie się więcej 
szkół bez prefekta, wyłoni się konieczność odpowiedniego roz
planowani.a opiekuństw, przy czym pod uwagę trzeba będzie 
wziąć nietylko osobę ks. proboszcza, lecz i iego wikariuszów. 
Słowem należy przewidywać, że w miarę rozwoiu Kruciaty 
w naszei Diecezii coraz więcei kapłanów będzie siłą rzec;zy 
wciąganych w orbitę organizacii. Jest rzeczą bardzo prawdopo
dobną, że każdy kapłan w diecezji będzie opiekunem iednego 
z Kół Kruciaty Eucharysłycznei a kto wie, czy nie wypadnie 
i więcei opiekuństw na iednego kapłana. 

W obliczu takich perspektyw każdy kapłan musi się grun
townie zapoznać z obowiązkami Opiekuna Koła Szkolnego Kru
ciały, co iest tym bardziei konieczne, że podwóina czeka go 
odpowiedzialność: Wobec Władzy Diecezialnei z tytułu religiinego 
charakteru Kruciały i wobec Władz Szkolnych z racii terenu, na 
którym ma się iei działalność rozwiiać. 

Przede wszystkim musi Opiekun przestudiować podstawy 
prawne, na których się cały gmach organizacii wspiera fi. Statut 
Krucjaty Eucharystycznei Dzieci w Polsce i Regulamin Kół Sz~ol
nych Kruciaty Eucharystycznei (patrz: »Wiadomości Diecezialne« 
z grudnia r. ub. str. 281 i marca rb. str. 113). 

Prócz tego należy zapoznać się z literaturą, zawierającą 
materiał informacyiny o sposobie zakładania i prowadzenia or
ganizacji. Tu wypada wymienić: 

1. Przewodnik Kruciały Eucharysłycznei ks. Bocka T. J. Kra
ków, Kopernika 26. 

2. Roczniki »Orędowniczka Eucharystycznego« - organu 
Kruciały. Łódź, Obywatelska 2. 

3. Z życia organizacyinego Kruciaty. Łódź, Obywatelska 2. 

4. Zakładanie i prowadzenie Kół Szkolnych Kruciaty Eu
charystycznei (doskonały artykuł bezimiennego autora w »Mie
sięczniku Katechetycznym« ze stycznia r.b.) 

Wreszcie doskonałym przygotowaniem do roli Opiekuna 
będzie lektura z zakresu psychologii i pedagogiki. Tok przygo
towany kapłan, a do tego uzbroiony w zapał dla świętei sprawy„ 
może śmiało podiąć się szczyłnei roli Opiekuna. 

W myśl obowiqzuiących przepisów zarówno Statutu iak 
i Regulaminu każdy kapłan podeimuiący się roli Opiekuna musi 
uzyskać od Władzy Duchownei dekret erekcyiny Koła Szkolnego 
Krucjaty wraz z nominacią na Opiekuna. Z tym dokumentem 
zwraca się do Kierownictwa Szkoły i .zawiadamia ie o zamiarze 
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założenia Koła, · powołuiąc się na 3-ci punkt Reg~laminu. Ze 
względu na częstszy odtąd kontakt z Kierownictwem uczyni to 
~ formie iak naibardziei taktowne1 i uprzeif1'l_ej. Omówi przy łei 
okazii mieisce i czas pierwszego zebrania organizacyinego 
dzieci. Z wielu względów pożądanym iesł, aby zebranie ło, iak 
i następne, odb_ywały się w lokalu szkolnym. 

Ósmy punkt Regulaminu przewiduie na zebraniach obecność 
Kierownictwa Szkoły, lub osoby (oczywiście wyznania rzymsko-ka
tolickiego) spośród grona nauczycielskiego. Opiekun uczyni ła
dny gest, ieżeli stale na zebrania Kierownictwo będzie zapraszał. 

Na początku roku szkolnego Opiekun przedkłada Kierow
nictwu na piśmie pro~ram prac· w Kole. Dla ułatwienia tego 
zadania program taki będzie zamieszczony we wrześniowym nu
merze »Orędowniczka Eucharystycznego«. 

Z końcem zaś roku szkolnego Opiekun złoży Kierownictwu 
sprawozdanie z prac Koła również na piśmie. Podobne sprawo
zdanie przesyła do Kurii na ręce Diecezialnego Dyrektora Kru
cioty Eucharysłycznei. 

Celem uniknięcia niepotrzebnych zadraśnięć należy ściśle 
przestrzegać te punkty Regulaminu, które określaiq obowiązki 
Opiekuna Koła· Krucjaty Eucharysłycznei względem Kierownic
twa Szkoły. 

Specialnei też trosce Opiekunów · polecam 5-ty punkt Re
gulaminu, który mówi, że »członkiem Koła Szkolnego Kruciały 
Eucharystycznei może być u·czeń lub uczenico, odznaczaiący się 
sumiennym spełnianiem obowiązków w domu i w szkole«. Zgo
dnie z tym punktem Regulaminu zaciąg do Krucjaty powinien się 
odbywać na zasadzie elitarnei. Przestrzeganie łei zasady uchro
ni Koło Kruciały od szkodliwego balastu a wśród dziatwy szkol
nei wyrobi przekonanie, że należenie do Kruciaty iest prawdzi
wym zaszczytem i wyróżnieniem. 
. I ostatnia uwaga. Zgodnie ze znaną prawdą, że »Ordo 
est anima rerum«, Opiekun Koła nie omieszka zatroszczyć się 
iuż od pierwszych ch\.vil samodzielnego życia Koła o zaprowa
dzenie tak zw. księgowości, iak a) Książka ewidencyina człon
ków, b) Książka protokółów, c) Kronika i inne. Książka kasowa 
iesł zbędna wobec tego, że Regulamin na pobieranie składek od 
dzieci nie zezwala. 

Z tego co powiedziano dotąd łatwo zauważyć, że na czo
ło obowiązków Opiekuna wysunąłem ncrazie akuratne wykona
nie przepisów natury łormalnei wynikaiących ze Statutu i Regu-
laminu. . 

· Dobrze sobie po~tąpi Opiekun, ieżeli celem sprownieiszego 
wykonania wspomnianr.ch .~bowiązków postara się o zapewnie-
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nie sobie pomocy i współpracy ze strony szkoły a przede wszyst
kim ze strony osoby nauczaiącei religii. Tę możliwość przewidu
je 4 punkt Regulaminu, który mówi: »Ksiądz - Opiekun może 
do współpracy w Kole zaprosić członków grona nauczycielskiego«. 

Uzyskanie współpracy, sądzę, na większe trudności nie na
trafi. W każdym gronie nauczycielskim znaidzie się jedna lub 
kilka osób chętnych. 

Po znanym okólniku Ministerstwa W.R. i O.P. z dnia 8. VII. 
1937 r., uznaiącym Kruciałę iako iedyną organizacię religiiną. na 
terenie szkół powszechnych, padły przeszkody, które dotąd tych 
i owych od czynnei współpracy powstrzymywały. 

Wielkie też usługi oddadzą Opiekunowi t. zw. »l<oła Opie
ki« złożone z sił nauczycielskich i rodziców dzieci z l(ruciaty, 
przewidziane w § 15 Statutu a których celem jest vvłaśnie współ
praca z Opiekunem nad realizacją celów Kruciaty. 

Koła Opieki między innymi uprawnione są do urządzania 
wszelkiego rodzaju imprez dochodowych na rzecz Kół Kruciaty, 
co wobec zakazu składkowania wśród dzieci nie jest rzeczą bez . 
znaczenia. 

A więc w Imię Boże do pracy! 

Do Braci Kapłanów!*). 

Coraz częściei słyszymy z ust kapłanów gorące pragnienia 
odprawienia dobrze dłuższych rekolekcyi. Jeżeli bowiem w cza
sach dzisiejszych świeccy odprawiaią trzydniowe rekolekcje, a kto 
odprawił już kilka razy trzydniowe, pragnąłby odprawić doskonal
sze, dłuższe ćwiczenia rekolekcyjne, to nic dziwnego, że podo
bne usilne pragnienia spotykamy w cercach kapłańskich. Przecież 
kapłani często muszą być kierownikami dłuższych rekolekcyi 
w rozmaitych Zgromadzeniach Zakonnych. 

Aby tym pragnieniom zadość uczynić, iuż w zeszłym roku 
były zapoczątkowane 8 dniowe rekolekcje na Jasnej Górze. Nad 
spodziewanie bez specialnei reklamy sprowadziły one kilkudzie
sięciu kapłanów, którzy z wielkim zadowoleniem, w skupieniu 
prawdziwym odprawili te ćwiczenia duchowne. W ten sposób to, 
co w innych kraiach iuż wchodzi w zwyczai, u nas choć spóźnio
ne, z powodzeniem zostało zapoczątkowane. 

W roku bieżącym dłuższe rekolekcie dla kapłanów będą 
-przeprowadzone również w Częstochowie w Domu Rekolekcyinym 

*) Kapłanów, którzyby pragnęli bliżei zainteresować się Unią Apostol
ską, zawiadamiamy, że w Diecezii naszei tym Stowarzyszeniem zaimuie się 
Ksiądz Dr Kazimierz Skoczylas, Oiciec Duchowny Seminarium, który wszyst
kimi informaciami chętnie służy (Przypisek Redakcii). 
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Księży Jezuitów. Warunki wszelkie --dla odprawienia dłuższych re-
kolekcyi mamy zapewnione. Opłata za wszystko nie wielka -
6 zł. dziennie. Ulgi koleiowe zapewnione. 

lniciaływę łych rekolekcyi, iak w roku przeszłym, daie Unia 
Apostolska, która ma za zadanie służyć swoim członkom i nie
członkom kapłanom wszelkimi pomocami ku podniesieniu życia 
wewnętrznego. 

Na te rekolekcie wszystkich kapłanów, pragnących ie od-
prawić, serdecznie zapraszamy. 

Rekolekcie rozpoczną się 30 czerwca o godz. 19, skończą 
się zaś 8 go lipca wieczorem. 

Zgłaszać się należy pod adresem: Dom Rekolekcyiny 00. 
Jezuitów vv Częstochovvie, ul. św. Kingi 7 4. Tel. 13-63. 

Dyrektor Kraiowy Unii Apostolskiei w Polsce 
ł Leon Wetmański 

Bp. Sufr. Płocki. 

Deklaracia programowa 
Katolickięgo Związku Abstynentów 

uchwalona na Zieźd.zie Delegatów 3. V. 1938 r. 

1. ł<atolicki ruch abstynencki iesł wyrazem poczucia zbio
rowej odpowiedzialności przed Bogiem za niedomagania społe
czne. Dążymy do nieustępliwej walki o trzeźwość w obozie 
Chrystusowym, do głoszenia słowem i czynen1 hasła ograniczania 
wydatków na osobiste przyiemności i szkodliwe używki w obli
czu bezrobocia i skrainej nędzy. W czasach rozstrzygających 
zmagań duchowych nie chcemy »tolerować czynnika, który za
mracza umysł, osłabia wolę, rozsadza rodzinę« (X. Prymas Hlond), 
krzywdzi niewinne potomstwo, odwraca wielu katolików od Chry- · 
słusa Pana i Kościoła św., pozbavvia naród licznych jednostek 
utalentowanych i wartościowych. 

2. Dążymy do powszechnej trzeźwości narodu w rozu
mieniu rzeczywistego umiaru w używaniu napojów alkoholowych, 
tym zwłaszcza, którzy są gotowi do pracy pod firmą organizacii . 
nasze 1. 

3. Abstynencję uważamy za wyraz wyrzeczenia się dóbr 
niższego rzędu, by zachować dobra wyższe t. j. pełną świado
mość myśli i czynu, silną wolę i odwagę cywilną, zdolność i go
towość do pracy ofiarnei w służbie ideałów religijnych i narodo
wych, społecznych i obywatelskich. Także nauka dzisiejsza widzi 
w abstynencii cenny środek do zachowania sprawności fizycznei 
i bystrości umysłu, tak potrzebnych w epoce postępu techniczne
go i udoskonalonei komunikacji nowoczesn'ej. Powyższe względy 
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-uważamy za ważnieisze niż schorzenia ciała powodowane czę
stszym używaniem napoiów alkoholowych. 

4. W dążeniu do zmiany przestarzałych poglądów i zwy· 
czaiów towarzyskich, które w społeczeństwie naszym są nader 
częstą przyczyną alkoholizmu młodzieży i dorosłych, uważamy 
abstynencię dobrowolną za środek szczególnie ważny i skuteczny. 
Doceniamy atoli w zupełności inne ieszcze środki zaradcze, sto
suiemy je i zalecamy np. akcię oświatowo-wychowawczą, pomo_c 
szkoły, prasy, radia i ustawodawstwa, gospody bezalkoholowe, 
a zwłaszcza napoie niefermentowane z owoców (»płynny owoc«). 

5. Skoro nauka psychiatryczna uważa całkowitą abstynen
cję za konieczny środek ratunku dla osób zagrożonych nałogien1 
alkoholowym, to stąd wynika, że w społeczeństvvie rnoralnie 
zdrowym, powinny znaleźć się jednostki szlachetne, które połączą 
słowa zachęty z przykładem osobistei abstynencji i stanowić będą 
moralne oparcie dla swych nieszczęśliwych współbraci, o woli 
osłabionej narkotycznym działanien1 alkoholu i pozostawionych 
niestety dość często własnemu losowi. Zdajemy sobie sprawę 
z tego, iż do trwałego wyzwolenia się z nałogu jest niezbędny 
zdecydo\vany zwrot ku Bogu i korzystanie często z modlitwy 
i Sakramentów św. Jednakże dośvviadczenie vvykazuje i potwierdza, 
iż oprócz środków nad przyrodzonych konieczną rzeczą jest 
przestrzeganie abstynencji, pomoc organizacji abstynenckich, po· 
,rodnie i zakłady dla alkoholików. 

6. Abstynencja nabiera wartości nadprzyrodzonej u katoli· 
ka, który ją pielęgnuje ze względu na Boga i cel ostateczny życia 
swego, gdy zapobiegać chce ciężkim zniewagom Bożego ~Aaie· 
statu i krzywdom niezawinionym w rodzinach całych, gdy pojrnu
ie abstynencję jako środek wynagradzający za własne i cudze 
grzechy i pragnie wysłużyć duszom zagrożonym łaskę wydźwi
gnięcia się z niebezpieczeństwa nałogu. 

7. Abstynentom katolikom pragnącym współpracować nad 
ugruntowaniem trzeźwości w społeczeństwie, nie wolno chodzić 
luzem lecz powinni w Katolickim Związku Abstynentów, jego Okrę
gach i Kołach lokalnych tworzyć zwartą organizację ogólnopol
ską, której członkowie pracą jednolitą, systematyczną i ofiarną, 
wyrastającą z głębokiego życia . wewnętrznego i świętych po
budek, dążą przez trzeźwość do triumfu zasad Chrystusowych 
w narodzie polskim. 

8. Niezależnie od pionierskiej i systematycznej pracy Zwią
zku naszego uważamy za bardzo pożądane popieranie idei trzeź
wości przez Akcię Katolicką i wszelkie organizacje kulturalno
-oświatowe, zawodowe, sportowe, przez szkołę, w-0jsko i prasę, 
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przez Kościół, państwo i samorząd. Tworzenie sekcii absty
nenckich w innych organizaciach iesf. wskazane tylko r1a zapo
czątkowanie pracy abstynenckiei w danei mieiscowości, dążyć 
atoli trzeba do tworzenia autonomicznych wszechstanowych pla
cówek, któreby zapobiegały rozpraszaniu sił dążących do wspól
nego celu i stanowiły kadry iednolicie wykonywuiące pracę 
w całym kraiu. 

9. Uważamy za szczególnie cennych sprzymierzeńców 
naszych Kruciałę Eucharystyczną i harcerstwo polskie, Bractwa 
Wstrzemięźliwości i koła Polskiei Ligi Przeciwalkoholowei i stwier
dzamy, iż dziś już każdy katolik 1110 możność popierania ruchu 
naszego ,noralnie lub materialnie, chociażby z różnych względów 
nie zamierzał praktykować abstynencii osobisłei. Szczególny zaś 
opel zanosimy do całei rnłodzieży polskiej i katolickiei, aby za
niechała uży·Nania alkoholu i nikotyny i zwalczała w_szelkie ob
iavvy nowoczesnej żądzy użyv-1ania. 

1 O. Pracę naszą uważamy za ważną służbę dla Państwa, 
iego wielkości i niezależności gospodarczej. Równocześnie wy
rażamy przeświadczenie, iż rząd polski, który narazie ze wzglę
du na gospodarkę budżetową czerpie dochody z monopolu spi
rytusowego, uznaje zasadniczo swój obowiązek współdziałania 
w krzewieniu trzeźwości i w miarę poprawy v,arunków życia go
spodarczego stopniowo i celovvo ograniczać i utrudniać będzie 
sprzedaż spirytusu na cele spożywcze a kierować będzie w daleko 
większei mierze spirytus na cele techniczno- przemysłowe. Ogra
niczenia państwowego ustawodawsh,va przeciwalkoholowego uwa
żamy za konieczną pomoc rządu dla społecznei akcji przeciw
alkoholowej, nie przypisujemy n,u atoli takiego podstawowego 
znaczenia jak zorganizowanei i sprężystej akcji oświatowei i wy
chowawczei, zapobiegawczej i ratunkowej, prowadzonej przez 
organizacje abstynenckie, a popieranej przez zdrowy odłam ca
łego społeczeństwa. 

Bliższymi informacjami służy dyrekcja Związku w Poznaniu, 
u I. Pod górna 12 b. 

BIBLIOGRAFIA. 

Ks. Arcy bis ku p Teodor o w i cz, Kuszenie Chry
stusa, Wielkopostne konferencje radiowe, Kraków 1938, str. 87, 
cena 1.50 zł. 

Z inicjatywy Komisji Episkopatu Polskiego dla radiowych 
audycyj religijnych transmitowało Polskie Radio przez wszystkie 
niedziele Wielkiego Postu 1938 roku konferencie religijne. Wy-
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głaszał ie znany myśliciel i wybitny teolog Ks. Arcybiskup T eo
dorowicz. Konferencie fe, których z wytężoną uwagą i skupieniem 
słuchało całe społeczeństwo katolickie, wydało drukiem Katolic
kie T owarzysłwo Wydawnicze w Krakowie. W ten sposób wszy
scy, którzy pragną uzupełnić lukę w kazaniu, spowodowaną w 
transmisii radiowei, mogą nabyć te konferencie i dokładnie po
znać treść odnośnych konferencyi. »Konferencie Radiowe« noszą 
na sobie cechy wielkiego umysłu i telentu krasomówczego Ks. 
Arcybiskupa. Przed ,duchowym zmrokiem czytelnika słaie postać 
Chrystusa w nowym, nieoczekiwanym, w iakimś bliższym świetle. 
Obok ściśle religiinego dogmatycznego wątku przewija się przez 
te konferencie współczesne życie ze wszystkimi problemami i fer
mentami. Autor nie pominął żadnego z łych niepokoiących pro
~lemów naszych dni. Znaidziemy' łam omówioną zgubną rolę 
Zydosłwo, masonerii, sprawę t. zw. »Uniwersytetów Ludowych« 
i t.d. Musimy z naciskiem podkreślić, że głęboka treść, urok 
i piękna forma tych konferencyj stawia ie vv rzędzie prawdzi
wych pereł kaznodziejstwa i krasomówstwo w Polsce. 

Oe.ze. 

Ks. Dr Szczepan Sobalkowski. ,,Krew, która wo
la ... " Kielce 1938, str. 140, cena zł. 3 w oprawie, broszura zł. 2.25. 

Pod powyższym tytułem ks. dr Szczepan Sobalkowski pro
fesor Seminarium Duchownego w Kielcach wydał sześć dosko
nałych przemówień rfa temat znaczenia Kanonizacii św. Andrze
ia Bobo I i. I tu okazu ie się żywo aktualność wydanych przemó
wień. Fakt uroczystei niedawno dokononei Kanonizacji z całą 
pewnością przyczyni się do rozwoiu kultu naszego nowego Pa
trona, do czego praco ks. prof. dra Sobalkowskiego z pewno-
, . . . 
scrą się przyczyn,. 

Kazania swe autor opiera na historycznym tle, z którego 
vvyprowadza aktualną i praktyczną naukę. Praca ks. prof. Sobal
kowskiego poza oddaniem przysługi · Konfratrom, maiącym w zwią
zku ze świętym Patronem wygłaszać przemówienia, jest ieszcze 
cennym wzorem, iak należy aktualizować nieśmiertelne przy
kłady życia Swiętych Pańskich. 

Pracy życzyć trzeba jaknajwiększego powodzenia. _ 
Ks. J. Żdżarski 

, 
, Ks. St a n is ław Ku ź n ar T. J., Sw. Andr.zei Bobola 

- Męczennik i Patron Polski. Str. 192 z 8 ilustr.; Kraków 1938. 
Wydawn. Apost. Modlitwy Ks. Ks. Jezuitów. Cena br. 1 zł.; opr. 2 zł. 

Przepiękna postać Apostoła' Polesia i głośnego Cudotwórcy 
św. Andrzeia Boboli wywołuje coraz głębszy podziw i nabożeń
stwo. Społeczeńsh,vo polskie interesuje się niezmiernie żywo 
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swym Patronem, czego d9wodem są liczne życiory~y w przeważ
nei mierze iuż wyczerpane. Obecnie przybywa do nich nowy 
żywot św. Andrzeia napisany przez ks. St. Kuźnara T. J. Jest to 
iedna z naibardziei aktualnych dziś książek. Celem iei było do
starczyć Polakom z~łaszcza w okresie kanonizacii obszerniei
szych vviadomości o Swiętym Męczenniku, które acz oparte na 
ścisłych źródłach historycznych, opisane sq bardzo przystępnie 
i prawdziwie popularnie. Zaletą książki obok niezwykłei taniości 
iest także iei barwny i obrazowy styl. Poza tym dziełko bogato 
ilustrov-,ane podaie naiświeższe cuda zdziałane· za przyczyną 
św. Andrzeia, iak również opis kanonizacii. 

Ufamy, że z okazii sprowadzenia do Polski świętych szcząt
ków Orędownika niepodległości naszei Ojczyzny - książka ta 
rozeidzie się jak najszerzef, potęgując nabożeństwo do śvv. 
Patrona. 

St a n is ław Pod o Ie ń ski. U progu. Książka dla mło
dych. Wydawnictwo Ap. Modi. -- Księża Jezuici. Kraków, ul. 
Kopernika 26. Stron 173. Cena brosz. zt. 1.50, oprawne zł. 2.40. 

Książka powyższa, choć zasadniczo jest przygoto\tvaniem 
do zaręczyn i małżeństwa, przeznaczona jest wszakże dla ogółu 
dorosłej i dorastającej młodzieży, męskiej i żeńskiej. Omawiając 
bowiem miłość, która łączy dwoje szlachetnych, młodych ludzi 
i doprowadza ich do zaręczyn, przedstawia to uczucie w iego 
najpięknieiszym rozkwicie i najdoskona!szych warunkach rozv,oju, 
dzięki czemu może poruszyć związane z nią zagadnienia z mo
żliwie jasnej strony. Ten pozytywny, że się tak wyrazimy, cha
rakter książki stanowi szczególniejszą iei zaletę, rzadko spo
tykaną w literaturze naszej tego rodzaju, skłonnej zazwyczai 
do wyszukiwania i potępiania błędów i nadużyć. Autor książki 
»U progu« unika szczęśliwie tego sposobu traktowania rzeczy, 
a przemawiając do duszy młodzieńczej i dziewczęcej, chce wy
korzystać tkwiące w nich piervv1iastki idealizmu, by wykazać mło
dym, na czym polega prawdziwa wielkość mężczyzny i kobiety, 
oraz piękno ich wzajemnego stosunku. Tym sposobem nie rani 
ich uczuć, nie razi wglądem w niziny życia, ale usiłuje przed
stawić wszystko w jasnych barwach, a równocześnie wykazuje 
konieczność rzetelnej pracy nad sobą i poszanowania zasad. 

Bogata, jasno i przystępnie uięta treść, pogodny i szlachet
ny sposób ujmowania zagadnień, dotyczących miłości, oraz sto
sunku kobiety i mężczyzny, zapewnią bez wątpienia tej książce 
iak najlepsze przyjęcie u młodzieży, tak żeńskiej jak męskiej. 
Wśród dzisiejszego zamętu pojęć książka ta będzie dla nich 
iasnym drogowskazem i prawdziwym przyjacielem. A ponieważ wy
chowanie w tym kierunku powinno być ·prowadzone, jesteśmy prze„ 
konani, że rodzice i wychowawcy znaidą tu pomoc w swei pracy. 
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Z Seminarium Duchownego w Łodzi. 
Przyjmowanie kandydatów do Wyższego Se
minarium Duchownego w Łodzi już się roz
poczęło. 

Od kandydatów wymagane sq następujące do
kumenty: świadectwo dojrzałości, z gimnazjum 
klasycznego lub humanistycznego, metryka 
w pełnym wypisie, świadectwo lekarskie,. 
świadectwo moralności od księdza proboszcza 
i księdza prefekta. 

Zgłoszenia _kandydatów przyjmuje kancela
ria Seminarium codziennie, oprócz niedziel 
i świąt, od godz. 9 do 11 i od 16 do 18-ej. 

' 

Artystyczna Pracownia Jubilerska 

FR. SŁUGOCKIEGO 
Prof. Państw. Przem. Szkoły Żeńskiej 

ŁÓDŹ, ULICA 6-go SIERPNIA I 
Przyjmuje do naprawy, tudzież do złocenia 
i srebrzenia naczynia święte i liturgiczne. 
R ob o ta solidna, artystyczna i terminowa. 

l============== 

KOMUNIKAT. 

Niniejszym uprzejmie zawiadamiam P.T. Ks. Ks .• 
że pracownia moja przy ulicy Piotrkowskiej 99 
będzie nieczynna do dnia 15-go lipca r.b. z po
wodu wyjazdu mego na roboty sezonowe do die
cezji Przemyskiej. Adres: Par. Obrz. lać. w Tyro
wie Wołoskiej p. w m. pow. Sanocki woj. Lwowskie 

Chwalisław Zieliński 
artysta malarz dekorator. 

ADRES REDĄKCfl I ADMIN. Kuria Biskupia, Łódź, ul. Ks. Skorupki I. 
PRENUMERAT A ROCZNA 16 ZŁ. - Cena zeszytu 3 złote - gr. 
C e n a o gł o s z eń w st o su n ku 100 zł. z a st r o n i c ę„ 

ZA ZEZWOLENIEM WŁADZY DUCHOWNEJ. 
Redaktor: Ks. Jan Żdżarski. 

Drukarnia Diecezjalna w Łodzi, ul. Gdańska L. 111 - - - · Telefon 248-55. 
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